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DataSetالكالس

تحتوي على جدول  DataSetكل . هي أماكن لتخزين جداول البيانات في الذاكرة، وهي مؤقتة، تفقد البيانات التي تحملها بانتهاء العملية

يحتوي على  DataTableكل  .DataViewيمكن إنشاؤها بين الجداول، وعلى DataRelationوكذلك على عالقات  أو أكثر DataTableبيانات 

وهذا الكالس يتبع مباشرة .DataColumnsيحتوي على مجموعة من األعمدة أو الحقول  DataRow، وكل DataRowsسجالت أو صفوف 

  .System.Dataلفضاء األسماء  

  :DataSetوالشكل التالي يوضح تركيبة الـ

  
  

  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/zb0sdh0b%28v=vs.100%29.aspx: هو DataSetمصدر مخطط الـ
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  DataSetإنشاء 

، وبشكل DataSet Constructor، أو ما يسمى باإلنجليزية "DataSetsمنشيء الـ"جديدة من خالل استدعاء  DataSetنستطيع إنشاء 

  ".NewDataSet: "اختياري؛ يمكننا إعطاؤها وصفًا ، وفي حال ترك هذا الخيار يتم إعطاؤها اسمًا افتراضيًا وهو

Dim customerOrders As DataSet = New DataSet("CustomerOrders")

  :أو

Dim customerOrders As New DataSet("CustomerOrders")
MsgBox(customerOrders.DataSetName, MsgBoxStyle.Information, "DataSet Name is:")

  :باالسم االفتراضيDataSetالتالي يتم إنشاء  الكود، وفي CustomerOrdersباالسم  DataSetالسابق تم إنشاء  الكودفي 

Dim customerOrders As New DataSet

  :الكود أيضًاولنجرب هذا 

Dim customerOrders As New DataSet
MsgBox(customerOrders.DataSetName, MsgBoxStyle.Information, "DataSet Name is:")

  :DataSetأهم خصائص الـ

  .الحالية DataSetاسترجاع اسم الـ/ ومن خاللها يمكن ضبط  : DataSetNameالخاصية

Dim dataSet As DataSet
dataSet = New DataSet("SuppliersProducts")
MsgBox(dataSet.DataSetName, MsgBoxStyle.Information, "DataSet Name is:")

  

.أم ال  DataSetالـ تهيئةوترجع قيمة منطقية تحدد ما إذا تم :IsInitializedالخاصية

Dim dataSet As DataSet
dataSet = New DataSet("SuppliersProducts")
MsgBox(dataSet.IsInitialized, MsgBoxStyle.Information, "IsInitialized")

 .أو اختيار جدول محدد عن طريق اسمه أو رقم تسلسله .التابعة لها DataTablesومن خاللها يمكن استرجاع تجمع الـ: Tablesالخاصية

  .إن شاء اهللا DataTableالحقًا في باب في أمثلة الفقرات التالية، وسأتطرق لها 
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  :DataSetأهم وظائف الـ

ومحتوياتها، منذ آخر مرة تم استدعاء هذه  DataSetوتقوم بتطبيق كافة التغييرات التي طرأت على الـ:AcceptChangesالوظيفة

  .الوظيفة

Private Sub AcceptChanges()
   Dim myDataSet As DataSet
   myDataSet = new DataSet()

   ' Not shown: methods to fill the DataSet with data.
   Dim t As DataTable

   t = myDataSet.Tables("Suppliers")

   ' Add a DataRow to a table.
   Dim myRow As DataRow
   myRow = t.NewRow()
   myRow("CompanyID") = "NWTRADECO"
   myRow("CompanyName") = "NortWest Trade Company"

   ' Add the row.
   t.Rows.Add( myRow )

   ' Calling AcceptChanges on the DataSet causes AcceptChanges to be
   ' called on all subordinate objects.
   myDataSet.AcceptChanges()
End Sub

  .DataSetوذلك من خالل مسح كافة السجالت في كافة الجداول التي تتبع هذه الـ DataSetكافة بيانات الـ وتقوم بمسح: Clearالوظيفة

dataSet.Clear()

  

  .بما في ذلك تركيبات الجداول والعالقات، دون نسخ البيانات التي تحملها DataSetوتقوم بنسخ تركيبة الـ: Cloneالوظيفة

Dim dataSet As DataSet
dataSet = New DataSet("SuppliersProducts")
MsgBox(dataSet.DataSetName, MsgBoxStyle.Information, "DataSet Name is:")

Dim ClonedDataSet As DataSet
ClonedDataSet = dataSet.Clone()
MsgBox(ClonedDataSet.DataSetName, MsgBoxStyle.Information, "ClonedDataSet Name is:")

  :DataSetولنجرب الكود بدون إعطاء اسم للـ

Dim dataSet As DataSet
dataSet = New DataSet
MsgBox(dataSet.DataSetName, MsgBoxStyle.Information, "DataSet Name is:")

Dim ClonedDataSet As DataSet
ClonedDataSet = dataSet.Clone()
MsgBox(ClonedDataSet.DataSetName, MsgBoxStyle.Information, "ClonedDataSet Name is:")
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  : Copyالوظيفة

  .بما في ذلك تركيبات الجداول والعالقات مع كافة البيانات التي تحملها DataSetوتقوم بنسخ تركيبة الـ

Dim dataSet As DataSet
dataSet = New DataSet("SuppliersProducts")
MsgBox(dataSet.DataSetName, MsgBoxStyle.Information, "DataSet Name is:")

Dim CopiedDataSet As DataSet
ClonedDataSet = dataSet.Copy()
MsgBox(CopiedDataSet.DataSetName, MsgBoxStyle.Information, "CopiedDataSet Name is:")

  

  :DataSetبدون إعطاء اسم للـولنجرب الكود 

Dim dataSet As DataSet
dataSet = New DataSet
MsgBox(dataSet.DataSetName, MsgBoxStyle.Information, "DataSet Name is:")

Dim CopiedDataSet As DataSet
ClonedDataSet = dataSet.Copy()
MsgBox(CopiedDataSet.DataSetName, MsgBoxStyle.Information, "CopiedDataSet Name is:")

والتي تم إجراء عمليات تعديل وتغيير عليها منذ أن تم تعبئتها بالبيانات أو منذ آخر  DataSetتأخذ نسخة من الـ:GetChangesالوظيفة

  .معالجة الحزم، الحقًا إن شاء اهللا: وسأتطرق للمزيد في موضوع.جديدة DataSet، وتخزنها في AcceptChangesمرة تم تطبيق الوظيفة 

، والتغييرات تشمل إضافة DataSetتحدد ما إذا تم تغيير في محتويات الـ )True/False(منطقية  وترجع قيمة:HasChangesالوظيفة

  .صفوف جديدة، أو تعديل صفوف موجودة، أو حذف لبعض أو كل الصفوف

If dataSet.HasChanges = True Then
     MsgBox("There are some changes")
Else
     MsgBox("The DataSet was not changed")
End If

  

  :ولكي نفهمها نكتب.الحالية DataSetمع تركيبة الـ وتركيبتها كاملًة DataSetالـ بدمج وتقوم :Merge(DataSet)الوظيفة 

Dim FirstDataSet As New DataSet("FirstDataSet")
Dim FirstTable As New DataTable("FirstTable")

  

  :FirstDataSet، الخطوة التالية هي ضم الجدول إلى DataTableو DataSetوهنا قمنا بإنشاء 
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FirstDataSet.Tables.Add(FirstTable)

  

  :كتابة، ويمكننا التحقق من ذلك عن طريق FirstTableتحتوي على جدول واحد هو  FirstDataSet: واآلن

MsgBox(FirstDataSet.Tables(0).TableName)

  

  :فارغة وال تحتوي على أي جدول SecondDataSetجديدة باسم   DataSetنقوم بإنشاء   : واآلن

Dim SecondDataSet As New DataSet("SecondDataSet")

  :SecondDataSetمع محتويات الـ FirstDataSetونقوم بدمج محتويات الـ

SecondDataSet.Merge(FirstDataSet)

  :وهنا تمت عملية الدمج، فعند كتابة

MsgBox(SecondDataSet.Tables(0).TableName)

  

  .، وهذا دليل على صحة العمليةFirstDataSetيعطينا نفس اسم الجدول الموجود في 

  .إن شاء اهللا DataTableسأشرحها الحقًا عند الحديث عن الـ:Merge(DataTable)الوظيفة 

الحالية، مع قيمة منطقية تحدد ما  DataSetوتركيبتها كاملًة مع تركيبة الـ DataSetوتقوم بدمج  الـ:Merge(DataSet, Boolean)الوظيفة 

  .إذا كانت عملية الدمج تشمل التغييرات أم ال

SecondDataSet.Merge(FirstDataSet, False)

  .التغييرات هنا تتم عملية الدمج بحيث ال تشمل

SecondDataSet.Merge(FirstDataSet, True)

  .هنا تتم عملية الدمج بحيث تشمل التغييرات

  

منذ تعبئتها بالبيانات ألول مرة، أو منذ آخر مرة تم  DataSetوتقوم بإلغاء كافة التغييرات التي طرأت على الـ:RejectChangesالوظيفة

  .فيها AcceptChangesاستدعاء الطريقة 

  .معالجة الحزم إن شاء اهللا: الحقًا في موضوع )AcceptChanges, RejectChanges(سأتكلم بمزيد من التفصيل عن الوظيفتين
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  .وإرجاعها إلى حالتها السابقة DataSetوتقوم بمسح محتويات الـ: Resetالوظيفة

Dim FirstDataSet As New DataSet("FirstDataSet")
Dim FirstTable As New DataTable("FirstTable")
FirstDataSet.Tables.Add(FirstTable)
MsgBox(FirstDataSet.Tables(0).TableName)

Dim SecondDataSet As New DataSet("SecondDataSet")
SecondDataSet.Merge(FirstDataSet)
MsgBox(SecondDataSet.Tables(0).TableName)

SecondDataSet.Reset()
MsgBox(SecondDataSet.Tables(0).TableName, , "after reset is called")

أرجعت  SecondDataset، ويعني أن الـ Cannot find table 0: يظهر خطأ يقول Resetعند تنفيذ الكود السابق، وبعد استدعاء الوظيفة 

  .إلى سابق عهدها فارغة



    

  

  

الثانيالباب 
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DataTableالكالس 

أعمدة  (، فللجدول حقول DataRowوDataColumn: وكل جدول ال بد أن تتوفر فيه الكالسات. DataSetويمثل جدوًال واحدًا ضمن الـ

Columns ( وسجالت) صفوفRows .(  وهذا الكالس يتبع مباشرة لفضاء األسماءSystem.Data.  

  

  Creating a DataTableإنشاء جدول 

، وبشكل اختياري يمكننا منحه DataTable، وإلنشاء جدول نقوم بتعريف كائن System.Dataهذا الكالس يتبع مباشرة لفضاء األسماء  

  :اسمًا

Dim UnNamedTable As New DataTable

  :Customersفي السطر السابق تم تعريف كائن يمثل جدوًال دون أن نسميه، وفي السطر التالي، نقوم بتعريف كائن يمثل جدوًال باسم 

Dim Customers As New DataTable("Customers")

  

 إذا لم نحدد اسمًا للجدول، يقومADO.NET  بتسميتهTable1 والجدول الذي يليه ،Table2 وهكذا.  

 بعد إنشاء كائن الجدول، يمكننا تعديل قيمة الخاصيةTableName  إلعطائه اسمًا أو تعديله، كما يمكننا التعامل مع بقية

  . الخصائص والوظائف واألحداث

  DatatSetإلى  DataTableإضافة 

  :بالصورة التالية DataSetالمنشأ حديثًا إلى الـ DataTableيضاف الجدول 

Dim EmployeesDataSet As New DataSet("Employees DataSet")
Dim PersonalInfoTable As New DataTable

EmployeesDataSet.Tables.Add(PersonalInfoTable)

  

  .DataSetالتابعة للـ Tablesالتابعة للخاصية  Addوذلك من خالل الوظيفة 
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    :DataTableأهم خصائص 

  .DataTableاسترجاع اسم الـ/ خاللها يمكن ضبط  ومن: TableNameالخاصية

Dim FirstTable As New DataTable
MsgBox(FirstTable.TableName)
FirstTable.TableName = "Nationalities"
MsgBox(FirstTable.TableName)

  .DataTableومن خاللها يمكن استرجاع تجمع األعمدة أو الحقول التابعة للـ: Columnsالخاصية

Private Sub PrintValues(ByVal table As DataTable)
    Dim row As DataRow
    Dim column As DataColumn
    For Each row in table.Rows
       For Each column In table.Columns
          Msgbox(row(column))
       Next
    Next
End Sub

  .DataRowو  DataColumn: وستتضح الصورة أكثر بعد الحديث عن كل من 

  .DataTableالتي يتبعها هذا الـ DataSetومن خاللها يمكن استرجاع الـ: DataSetالخاصية

Dim EmployeesDataSet As New DataSet("Employees DataSet")
Dim PersonalInfoTable As New DataTable("Personal Info")

EmployeesDataSet.Tables.Add(PersonalInfoTable)
MsgBox(PersonalInfoTable.DataSet.DataSetName)

 .DataTableاسترجاع مصفوفة من األعمدة أو الحقول التي تعمل كمفاتيح أساسية للـ/ ومن خاللها يمكن ضبط : PrimaryKeyالخاصية

  .DataColumnوسأشرح عنها عند الحديث عن 

  .DataRowوسأشرح عنها عند الحديث عن  .DataTableومن خاللها يمكن استرجاع تجمع الصفوف التي تتبع هذا الـ: Rowsالخاصية
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  :DataTableوظائف  أهم 

  .وتقوم بمسح محتويات الجدول من البيانات فقط، وال تحذف تركيبته: Clearالوظيفة

PersonalInfoTable.Clear()

  .وتقوم بنسخ تركيبة الجدول دون البيانات: Cloneالوظيفة

Dim PersonalInfoTable As New DataTable
PersonalInfoTable.TableName = "Original Table"

Dim ClonedTable As New DataTable
ClonedTable = PersonalInfoTable.Clone()
MsgBox(ClonedTable.TableName)

  .تركيبة ومحتويات الجدول إلى جدول آخر وتقوم بنسخ : Copyالوظيفة

Dim PersonalInfoTable As New DataTable
PersonalInfoTable.TableName = "Original Table"

Dim CopiedTable As New DataTable
CopiedTable = PersonalInfoTable.Copy()
MsgBox(CopiedTable.TableName)

وسأشرح عنها  .مع االحتفاظ بإعداداته السابقة والقيم التي يحملها DataTableإلى جدول  DataRowوتقوم بنسخ : ImportRowالوظيفة

  .DataRowعند الحديث عن 

Dim tblItems As New DataTable("Items")

Dim column As New DataColumn("id", GetType(System.Int32))
column.AutoIncrement = True
tblItems.Columns.Add(column)

column = New DataColumn("item", GetType(System.String))
tblItems.Columns.Add(column)

tblItems.PrimaryKey = New DataColumn() {tblItems.Columns(0)}

Dim NewRow As DataRow
NewRow = tblItems.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 1

.Item("item") = "Milk"
End With

With tblItems
.Rows.Add(NewRow)
.AcceptChanges()
.Rows(tblItems.Rows.Count - 1).SetAdded()

End With

Dim Newtable As New DataTable
Newtable = tblItems.Clone
With Newtable

.ImportRow(tblItems.Rows(0))
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.AcceptChanges()

.Rows(Newtable.Rows.Count - 1).SetAdded()

.AcceptChanges()
End With

  .في استعراض العمليات على الجداولسأشرحها الحقًا  .وتقوم بدمج الجدول المعطى مع الجدول الحالي: Merge(DataTable)الوظيفة 

Dim tblItems As New DataTable("Items")

Dim column As New DataColumn("id", GetType(System.Int32))
column.AutoIncrement = True
tblItems.Columns.Add(column)

column = New DataColumn("item", GetType(System.String))
tblItems.Columns.Add(column)

tblItems.PrimaryKey = New DataColumn() {tblItems.Columns(0)}

Dim NewRow As DataRow
NewRow = tblItems.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 1

.Item("item") = "Milk"
End With
tblItems.Rows.Add(NewRow)

Dim Newtable As New DataTable
Newtable.Merge(tblItems)
MsgBox(Newtable.Rows(0).Item("id"))

  .المعطى مع الجدول الحالي مع إعطاء اإلمكانية لحفظ التغييرات من عدمهوتقوم بدمج الجدول :Merge(DataTable, Boolean)الوظيفة 

' Create a new DataTable.
Dim tblItems As New DataTable("Items")

' Add two columns to the table:
Dim column As New DataColumn("id", GetType(System.Int32))
column.AutoIncrement = True
tblItems.Columns.Add(column)

column = New DataColumn("item", GetType(System.String))
tblItems.Columns.Add(column)

        ' Set primary key column.
tblItems.PrimaryKey = New DataColumn() {tblItems.Columns(0)}

Dim Newtable As New DataTable("MoreFields")
column = New DataColumn("Quantity", GetType(System.Int32))
Newtable.Columns.Add(column)

column = New DataColumn("Description", GetType(System.String))
Newtable.Columns.Add(column)

tblItems.Merge(Newtable, True)
MsgBox(tblItems.Columns(2).ColumnName)
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  .بحيث تراعى أنواع البيانات وأحجامها وإعداداتها لكل عمود .بنفس تركيبة الجدول DataRowوتقوم بإنشاء : NewRowالوظيفة

Dim TheNewRow As DataRow
TheNewRow = tblItems.NewRow
With TheNewRow

.Item("id") = 1

.Item("item") = "Milk"
End With

كافة البيانات المخزنة فيه، باإلضافة إلى الفهارس والعالقات  وحذف.ضبط الجدول إلى حالته القديمة وتقوم بإعادة: Resetالوظيفة

  .واألعمدة

tblItems.Reset()

  .بالجدول DataRowsوتقوم باسترجاع مصفوفة تمثل كافة الـ: Selectالوظيفة

Dim CompanyDataSet As New DataSet("Company")
Dim TheSupplierTable As DataTable = CompanyDataSet.Tables("Suppliers")
Dim SelectedRows() As DataRow = TheSupplierTable.Select()

  

  :Indexويمكن الوصول إلى كل صف في هذه المصفوفة من خالل الـ

MsgBox(SelectedRows(0).Item("SupplierName"))

  

  .التي تخضع للمعايير المحددة DataRowsمصفوفة تمثل  الـوتقوم باسترجاع :Select(String)الوظيفة 

Dim CompanyDataSet As New DataSet("Company")
Dim TheSupplierTable As DataTable = CompanyDataSet.Tables("Suppliers")

Dim expression As String
expression = "JoinData > #01-01-2013#"

Dim SelectedRows() As DataRow
SelectedRows = TheSupplierTable.Select(expression)

MsgBox(SelectedRows(0).Item("SupplierName"))

  .التي تخضع للمعايير المحددة بترتيب محدد DataRowsوتقوم باسترجاع مصفوفة تمثل  الـ: Select(String, String)الوظيفة 

Dim CompanyDataSet As New DataSet("Company")
Dim TheSupplierTable As DataTable = CompanyDataSet.Tables("Suppliers")
Dim expression As String = "JoinDate > 01/01/2013"
Dim sortOrder As String = "SupplierName DESC"
Dim SelectedRows() As DataRow

SelectedRows = TheSupplierTable.Select(expression, sortOrder)
MsgBox(SelectedRows(0).Item("SupplierName"))
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Adding Columns to DataTableللجدول ) حقول(إضافة أعمدة 

، سيكون ذلك الكائن فارغًا، وبالتالي ال نستفيد DataTableبعد تعريف الكائن الذي يمثل إذ أنه  !الحمد هللا، وصلنا إلى الجزء المثير والممتع

  .Data Columnsوالخطوة القادمة هي بالتأكيد إنشاء الحقول أو !  منه شيئًا

  . Table Schemaوالذي يمثل حقًال واحدًا في تركيبة الجدول  DataColumnأيضًا على كالس يسمى  System.Dataيحتوي فضاء األسماء 

  :، نقوم بتعريف كائن يمثل الجدولوإلضافة حقل إلى الجدول

Dim Customers As New DataTable("Customers")

  

  :ثم نعرف كائنًا آخر يمثل الحقل، وأنبه هنا إلى أن الحد األدنى لتعريف الحقل هو توفير اسم الحقل ونوع البيانات التي يحملها

Dim CustomerID As New DataColumn("ID", GetType(Long))

  

  .Longونوع بياناته  IDعلى أنه كائن يمثل حقًال اسمه  CustomerIDففي السطر السابق، تم تعريف الكائن 

  :بقيت خطوة  أخيرة، وهي ضم الكائن الجديد للجدول

Customers.Columns.Add(CustomerID)

  

ونفعل ذلك لكل عمود  .إلضافة الحقل الجديد إلى الجدول Columnsالتابعة لتجمع الحقول  Addوفي السطر السابق، تم استخدام الوظيفة 

إلضافة حقول جديدة دون تعريف كائنات تمثل كل  Columnsالتابعة لتجمع الحقول  Addأو بطريقة أخرى، وهي باستخدام الوظيفة .جديد

  :الحقول

Dim Customers As New DataTable("Customers")
Customers.Columns.Add("ID", GetType(Long))
Customers.Columns.Add("CustomerName", GetType(String))
Customers.Columns.Add("BirthDay", GetType(Date))

  

  



  DataTable  

  15  

  

: مالحظات

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................       

  DataColumnخصائص الكالس 

الكثير من ولكن هناك . الكود السابق يوضح طريقة إنشاء الحقول بأبسط الطرق، وبالحد األدنى من المعلومات المتعلقة بالحقول

  :الخصائص األخرى التي تجعل من إنشاء الحقول وضمها للجدول أكثر احترافية وإتقانًا، أذكر منها على سبيل المثال

  . Null= ، وتحدد ما إذا كان من المسموح أن ال يحمل هذا الحقل أية قيمة، أي قيمته Booleanوتحمل قيمة منطقية : AllowDBNullالخاصية 

Dim column As DataColumn
column = New DataColumn("ID", System.Type.GetType("System.Int32"))
column.AllowDBNull = True

  أو

Dim column As DataColumn
column = New DataColumn("ID", System.Type.GetType("System.Int32"))
column.AllowDBNull = False

  ):Nullكل الحقول تسمح بالقيمة : تلقائيًا(الختبار القيمة قبل تخزينها الحقًا في هذا الحقل  System.DBNullويمكن استعمال الكالس 

If (DBNull.Value.Equals(FieldValue)) Then
    Do something
End If

  :وكذلك توجد دالة في فجول بيسك وظيفتها فحص قيم المتغيرات

If (IsDBNull(FieldValue)) Then
    Do something
End If

تدير هذه الخصائص عملية الزيادة التلقائية لقيم الحقول  :AutoIncrementStepو AutoIncrementSeed، وAutoIncrementالخصائص  

التي تحمل هذه الميزة، فعند تطبيقها، يتم زيادة القيم تلقائيًا عند إضافة سجالت جديدة بمقادير تتحدد من خالل الخاصيتين 

AutoIncrementSeed وAutoIncrementStep . وبشكل تلقائي فإن الخاصيةAutoIncrement الوضع  مضبوطة علىFalse وبالتالي فإن ،

  .هذه اآللية ال تعمل

Dim column As DataColumn = New DataColumn
column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32")
With column
     .AutoIncrement = True
     .AutoIncrementSeed = 1000
     .AutoIncrementStep = 10
End With
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  .ويتم تحديدها وضبطها وقت إنشاء الحقل. وهي خاصية نصية تمثل اسم الحقل: ColumnNameالخاصية

Dim column As New DataColumn
With column

.ColumnName = "CustomerName"

.AllowDBNull = True
End With
MsgBox(column.ColumnName)

ويتم تحديدها وضبطها وقت إنشاء الحقل، وإذا ما تم إضافة البيانات، ال . سيحملها الحقلوتمثل نوع البيانات التي : DataTypeالخاصية

  .يمكن تعديل نوعها

Dim column As New DataColumn
With column

.ColumnName = "FirstName"

.DataType = System.Type.GetType("System.String")
End With
MsgBox(column.DataType.ToString)

وتمثل القيمة االفتراضية للحقل، ويمكن ألي حقل أن يحمل قيمة افتراضية، ويتم تخزين هذه القيمة كلما تم : DefaultValueالخاصية

.إنشاء سجل جديد، ويمكن تعديلها الحقًا دون أية مشكلة

Dim column As New DataColumn
With column

.ColumnName = "FirstName"

.DataType = System.Type.GetType("System.String")

.DefaultValue = "None"
End With
MsgBox(column.DefaultValue)

، 1-قيمته هي : وهي خاصة بالحقول التي تحمل قيمًا نصية، وتحدد طول النص الذي سيحمله هذا الحقل، وتلقائيًا:MaxLengthالخاصية

  .بمعنى أنه ال حد لطول النص

Dim column As New DataColumn
With column

.ColumnName = "FirstName"

.DataType = System.Type.GetType("System.String")

.MaxLength = 20

.DefaultValue = "None"
End With

جميع قيم الحقول : قد تمت إضافته فعًال للجدول، وتلقائيًا حقول القراءة فقط ال يمكن تعديل قيمها في أي سجل:ReadOnlyالخاصية

.قابلة للتعديل

Dim column As New DataColumn
With column

.ColumnName = "FirstName"

.DataType = System.Type.GetType("System.String")
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.ReadOnly = True

.DefaultValue = "None"
End With

، فإن الحقل ال يسمح بحمل قيمتين متساويتين، وكذلك في هذا النوع Trueوهي خاصية منطقية، إذا ضبطت بالقيمة : Uniqueالخاصية

.Nullمن الحقول ال يمكن تخزين قيمة 

Dim column As New DataColumn
With column

.ColumnName = "ID"

.DataType = System.Type.GetType("System.Int32")

.Unique = True
End With

  

استرجاع مصفوفة من األعمدة أو / يمكن ضبط   -كما أسلفت  –، ومن خاللها PrimaryKeyوهي  DataTableوهناك خاصية تتبع الكالس 

  :DataTableالحقول والتي تعمل كمفاتيح أساسية للـ

Dim Customers As New DataTable("Customers")
Customers.Columns.Add("ID", GetType(Long))
Customers.Columns.Add("CustomerName", GetType(String))
Customers.Columns.Add("BirthDay", GetType(Date))

Customers.PrimaryKey = {Customer.Columns("ID")}

هذه الحقول ). الحقول(أو تجمع األعمدة  Columns Collection، يتم إضافته إلى ما يعرف بـDataTableللجدول   DataColumnعند إضافة 

أو تجمع الصفوف والذي يتبع الكائن  Rows Collectionال تحمل أية قيم إلى حد اآلن، وإنما يتم إضافة البيانات عن طريق ما يعرف بـ

DataTable كما سنرى الحقًا إن شاء اهللا.  

  

Creating New Rowsإنشاء صفوف جديدة 

: هي عملية أساسية قبل المضي قدمًا للخطوة الالحقة وهي DataColumnsوأعمدتها  Creating DataTablesإن عملية إنشاء الجداول

  ".جديدة) Rowsصفوف (إنشاء سجالت "عملية إضافة البيانات للجدول أو 

قوالب ال نهائية من حيث العدد، يمكننا حفظ البيانات فيها  ننشئإنما) DataColumnsالحقول (األعمدة  إذ ننشئ وكما تعلمنا سابقًا، فإننا 

  ..DataRowواآلن، أود أن أحدثكم عن الكالس .بالصورة التي نريد
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  DataRowالكالس 

  .في الجدول DataColumnآخذًا في االعتبار نوع وحجم كل عمود . DataTablesالتي يتكون منها الـ DataColumnsويمثل صفًا كامًال من الـ

  

  DataRowأهم خصائص الكالس 

  .استرجاع القيمة المخزنة بحقل محدد/ ومن خاللها يتم ضبط : Item(DataColumn)الخاصية 

Dim Customers As New DataTable("Customers")
Customers.Columns.Add("ID", GetType(Long))
Customers.Columns.Add("CustomerName", GetType(String))
Customers.Columns.Add("RegistrationDate", GetType(Date))
Customers.PrimaryKey = {Customers.Columns("ID")}

Dim NewRow As DataRow
NewRow = Customers.NewRow
With NewRow

.Item("ID") = 1

.Item("CustomerName") = "Abubaker Swedan"

.Item("RegistrationDate") = Now.Date
End With

Customers.Rows.Add(NewRow)
MsgBox(Customers.Rows(0).Item("CustomerName"))
MsgBox(Customers.Rows(0).Item("RegistrationDate"))

  

  .استرجاع القيمة المخزنة بحقل محدد بداللة رقم فهرسه/ ومن خاللها يتم ضبط : Item(Int32)الخاصية 

Dim Customers As New DataTable("Customers")
Customers.Columns.Add("ID", GetType(Long))
Customers.Columns.Add("CustomerName", GetType(String))
Customers.Columns.Add("RegistrationDate", GetType(Date))
Customers.PrimaryKey = {Customers.Columns("ID")}

Dim NewRow As DataRow
NewRow = Customers.NewRow
With NewRow

.Item(0) = 1

.Item(1) = "Abubaker Swedan"

.Item(2) = Now.Date
End With

Customers.Rows.Add(NewRow)
MsgBox(Customers.Rows(0).Item(1))
MsgBox(Customers.Rows(0).Item(2))
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  .استرجاع القيمة المخزنة بحقل محدد بداللة اسمه/ ومن خاللها يتم ضبط : Item(String)الخاصية 

Dim Customers As New DataTable("Customers")
Customers.Columns.Add("ID", GetType(Long))
Customers.Columns.Add("CustomerName", GetType(String))
Customers.Columns.Add("RegistrationDate", GetType(Date))
Customers.PrimaryKey = {Customers.Columns("ID")}

Dim NewRow As DataRow
NewRow = Customers.NewRow
With NewRow

.Item("ID") = 1

.Item("CustomerName") = "Abubaker Swedan"

.Item("RegistrationDate") = Now.Date
End With

Customers.Rows.Add(NewRow)
MsgBox(Customers.Rows(0).Item("CustomerName"))
MsgBox(Customers.Rows(0).Item("RegistrationDate"))

  

  .الذي ينتمي إليه الصف DataTableومن خاللها يتم استرجاع اسم الجدول : Tableلخاصيةا

Dim Customers As New DataTable("Customers")
Customers.Columns.Add("ID", GetType(Long))
Customers.Columns.Add("CustomerName", GetType(String))
Customers.Columns.Add("RegistrationDate", GetType(Date))
Customers.PrimaryKey = {Customers.Columns("ID")}

Dim NewRow As DataRow
NewRow = Customers.NewRow
With NewRow

.Item("ID") = 1

.Item("CustomerName") = "Abubaker Swedan"

.Item("RegistrationDate") = Now.Date
End With

Customers.Rows.Add(NewRow)
MsgBox(NewRow.Table.TableName)
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  :DataRowأهم وأشهر وظائف 

.DataRowوتقوم  بحذف الـ: Deleteالوظيفة

Dim tblItems As New DataTable("Items")

Dim column As New DataColumn("id", GetType(System.Int32))
column.AutoIncrement = True
tblItems.Columns.Add(column)
column = New DataColumn("item", GetType(System.String))
tblItems.Columns.Add(column)

tblItems.PrimaryKey = New DataColumn() {tblItems.Columns(0)}

Dim NewRow As DataRow
NewRow = tblItems.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 1

.Item("item") = "Milk"
End With

With tblItems
.Rows.Add(NewRow)
.AcceptChanges()
.Rows(tblItems.Rows.Count - 1).SetAdded()

End With
NewRow = tblItems.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 2

.Item("item") = "Cheese"
End With

With tblItems
.Rows.Add(NewRow)

.AcceptChanges()

.Rows(tblItems.Rows.Count - 1).SetAdded()
End With

MsgBox(tblItems.Rows.Count)

tblItems.Rows(0).Delete()
tblItems.AcceptChanges()
MsgBox(tblItems.Rows.Count)

  

  .وسنتطرق لها في معالجة الحزم الحقًا إن شاء اهللا. لتأكيد الحذف AcceptChangesوكما تالحظون في الكود، فإنني استعملت الوظيفة 

.Nullهي  DataColumnوتحدد ما إذا كانت القيمة التي يحملها الـ :IsNull(DataColumn)الوظيفة 

If NewRow.IsNull(ColumnObject) Then
MsgBox("Empty Column")

Else
MsgBox("it is not null value")

End If
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.Nullهي ) بداللة فهرسه(DataColumnوتحدد ما إذا كانت القيمة التي يحملها الـ :IsNull(Int32)الوظيفة 

If NewRow.IsNull(1) Then
MsgBox("Empty Column")

Else
MsgBox("it is not null value")

End If

.Nullهي ) بداللة اسمه(DataColumnوتحدد ما إذا كانت القيمة التي يحملها الـ: IsNull(String)الوظيفة 

If NewRow.IsNull("CustomerName") Then
MsgBox("Empty Column")

Else
MsgBox("it is not null value")

End If

  

، من حيث نوع الحقل وطوله DataColumnsلتوليد صف جديد يخضع إلعدادات الـ NewRowالطريقة  DataTableيدعم الكالس 

  .DataTableوخصائصه األخرى وذلك لكل حقل من الحقول التي يحتوي عليها 

  :جديد في الجدول) DataRowسجل (ولفتح صف 

Dim TheNewRow As DataRow = TableName.NewRow()

  

بعد تنفيذ السطر البرمجي السابق، يتم وبشكل تلقائي إنشاء صف بيانات جديد بحيث يراعى فيه خصائص كل حقل، ويتم وضع القيمة 

Null  في كافة الحقول، عدا تلك التي لها قيم افتراضيةDefault Values أو التي خاصية ،AutoIncrement  لها =True.  

  .SetModifiedو SetAddedلها الحقًا مثل الوظيفة  هناك المزيد من هذه الوظائف، سأتطرق
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  الجديد DataRowضبط قيم الحقول في الـ

 DataTableمعّرف في الـ DataColumn، والتي تعطي إمكانية الوصول إلى كل Itemخاصية مهمة وهي  DataRowيتضمن الكالس 

، و السّنة المتبعة هي االعتماد على اسم الحقل DataColumnأو متغير يمثل الـ) ابتداء من الصفر(اعتمادًا على اسم الحقل أو رقم ترتيبه 

  .تجنبًا ألخطاء غير مقصودة، وتوضيحًا للكود،  مع األخذ في االعتبار خصائص كل حقل على حدة

Dim TheNewRow As DataRow = TableName.NewRow()
TheNewRow.Item("ID")= 100
TheNewRow.Item(0)= 100
Dim SpecificRow As DataColumn = TableName.Columns(0)
TheNewRow.Item(SpecificRow)= 100

  

 من خالل اسم الحقل مرة، ورقم ترتيبه مرة ، ومن خالل مرجع يمثل الحقل) ID(في الكود السابق تم ضبط قيمة أول حقل في الجدول 

  .المطلوب مرة ثالثة

  :، ولذلك يمكن االستغناء عن ذكرها وكتابةDataRowهي الخاصية التلقائية للكالس  Itemالخاصية 

Dim TheNewRow As DataRow = TableName.NewRow()
TheNewRow("ID")= 100

  :في الجدول) ال تدعم رقم فهرس الحقل(لتشير إلى اسم الحقل (!) كما يمكن استعمال عالمة التعجب 

Dim Customers As New DataTable("Customers")
Customers.Columns.Add("ID", GetType(Long))
Customers.Columns.Add("CustomerName", GetType(String))
Customers.Columns.Add("RegistrationDate", GetType(Date))
Customers.PrimaryKey = {Customers.Columns("ID")}
Dim NewRow As DataRow
NewRow = Customers.NewRow
NewRow!ID = 1
NewRow!CustomerName = "Abubaker Swedan"
NewRow!RegistrationDate = Now.Date
Customers.Rows.Add(NewRow)
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  DataTableحفظ البيانات في الجدول 

، مستعملين الطريقة DataTableبعد ضبط وتعيين القيم في السجل الجديد، تكون الخطوة الالحقة هي ضم هذا السجل إلى الجدول 

.Rows.Add التابعة للـDataTable:  

Dim TheNewRow As DataRow = TableName.NewRow()

TheNewRow.Item("ID")= 100
TableName.Rows.Add(TheNewRow)

  :وإرسال قيم الحقول كبارامترات Rows.Addكما يمكن استعمال طريقة أخرى، وهي بتنفيذ الطريقة 

Dim TheNewRow As DataRow = TableName.NewRow()
TableName.Rows.Add(100, “Abubaker”, “Tripoli”, …)

  

تختبر القيم المرسلة من حيث توافقها مع تركيبة الجدول وحقوله، وترفض القيم التي ال تتماشى مع  Addوأي طريقة اخترنا، فإن الوظيفة 

  .القواعد

  

  DataTableالوصول إلى الصف المطلوب في جدول 

 وتوجد عدة طرق السترجاع الصفوف. أو بصيغة أخرى، طريقة تحديد صف معين أو مجموعة من الصفوف في جدول إلجراء عمليات عليها

  :المطلوبة منها

  استرجاع الصفوف بداللة قيم األعمدة) أ

  DataTable، التابعة للـSelect Methodالوظيفة وذلك باستخدام 

Dim foundRows() As Data.DataRow
foundRows = DataSet1.Tables("Customers").Select("LastName = 'Swedan'")

  

، والتي مررنا لها قيمة Selectففي هذا الكود تم تعريف مصفوفة لتجمع بداخلها الصفوف المسترجعة من عملية البحث باستخدام الطريقة 

  .فإن تم العثور على السجالت المطلوبة فإنها تخزن في تلك المصفوفة. LastNameالحقل 
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  :ويمكن معرفة عدد الصفوف المسترجعة من خالل الكود التالي

Dim RowsCount As Integer
RowsCount = foundRows.Count

  

  :ويمكن الوصول إلى حقول كل صف بالكيفية التالية

Dim FirstColValue As Integer
FirstColValue = foundRows(0).Item("OrderID")

  

  Primary Key Valueاسترجاع الصفوف بداللة قيمة الحقل المفتاحي ) ب

  :ونرسل لها القيمة المفتاحية كبارامتر DataRowCollectionالتابعة للتجمع   Findوفي هذه الحالة نستخدم الطريقة  

Dim s As String = "primaryKeyValue"
Dim foundRow As DataRow = dataset1.Tables("Customers").Rows.Find(s)

If foundRow IsNot Nothing Then
    MsgBox(foundRow(1).ToString())
Else
    MsgBox("A row with the primary key of " & s & " could not be found")
End If
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  DataTableتعديل البيانات في الجدول 

القيم المناسبة لكل  ، يلزمنا كبداية تحديد الصف المطلوب تعديل بياناته، ومن ثم إسنادDataTableلتعديل بيانات أي صف في جدول 

  .حقل من حقوله

  :بالصورة التالية DataTableالتابعة للـ Select Methodولمعرفة الصف المطلوب تعديله، نستخدم الطريقة 

Dim customerRow() As Data.DataRow
customerRow = DataSet1.Tables("Customers").Select("CustomerID = 107")

customerRow(0)("CompanyName") = "New Company Name"
customerRow(0)("City") = "Tripoli"

وتمرير رقم  Select، وبالتالي عند استخدام الطريقة Primary Keyهو الحقل المفتاحي للجدول  CustomerIDففي الكود السابق، الحقل 

) 0(ثم استعملنا الرقم . تحتوي على صف واحد فقط، إذ أن رقم الزبون ال يتكرر ()customerRowالزبون فإن النتيجة هي إرجاع مصفوفة 

  .للتعبير عن أول صف مسترجع في المصفوفة، وعدلنا قيم الحقول المقصودة

  :باإلمكان تعديل الكود السابق والخاص بضبط القيم إلى

customerRow(0).Item("CompanyName") = "New Company Name"
customerRow(0).Item("City") = "Tripoli"

  

  .، ولذلك يمكن االستغناء عن ذكرهاDataRowهي الخاصية التلقائية للكالس  Itemأن الخاصية  سابقًاولكن كما قلُت 

  :نكتب DataSetوفي حالة أننا نعلم رقم ترتيب الصف المطلوب تعديله، بداللة رقم الجدول في الـ

DataSet1.Tables(0).Rows(4).Item(1) = "New Company Name"
DataSet1.Tables(0).Rows(4).Item(2) = "Tripoli"

  

  :أو بداللة اسم الجدول

DataSet1.Tables("Customers").Rows(4).Item(1) = "New Company Name"
DataSet1.Tables("Customers").Rows(4).Item(2) = "Tripoli"
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Viewing Data in a DataTableعرض بيانات الجدول 

 Selectوكذلك استعمال الطريقة . DataTableالخاصة بالـ Columnsو Rowsيمكننا الوصول لبيانات الجدول من خالل استعمال التجمعات 

Method السترجاع مجموعة من السجالت التي تخضع لشروط معينة وترتيب معين وحالة صف معينة.  

  .للبحث عن سجل معين عن طريق مفتاحه األساسي DataRowCollectionالتابعة للتجمع  Find Methodة إلى استعمال الطريقة باإلضاف

  :، تنطبق عليها شروطنا، وتقبل بارامترات تمثل DataRowيرجع مجموعة من كائنات الـ Select Methodاستعمال الطريقة 

 الشروط(صيغة الفرز (Filter expression.  

 طريقة الترتيبSort expression.  

 حالة كل صفDataViewRowState.  

  

  .”LastName = “Swedanمثًال  DataColumnصيغة الفرز تحدد الصفوف المسترجعة بناء على قيم الحقول 

  .ORDER BY LastName DESCمثًال   Sqlوطريقة الترتيب تحدد من خالل جملة 

  .Row Stateحالة الصف : أما حالة كل صف فسنتعرف عليها الحقًا إن شاء اهللا في موضوع
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  Removing Data from DataTableحذف البيانات من جدول 

  :باستخدام DataTableيمكن حذف الصفوف من الجدول 

 الطريقةRemove  التابعة للتجمعDataTable.Rows.  

 الطريقةRemoveAt  التابعة للتجمعDataTable.Rows.  

  :تأخذ متغيرًا يمثل صفًا في الجدول Remove Methodوالطريقة 

Dim SelectedRow As DataRow = SelectedTable.Rows(0)
SelectedTable.Rows.Remove(SelectedRow)

  

  :فتأخذ رقم فهرس الصف مباشرة RemoveAt Methodأما الطريقة 

SelectedTable.Rows.RemoveAt(0)

  

  .مكةوكل الطرق تؤدي إلى 

  :DataTable.Rowsالتابعة للكائن  Clear Methodويمكن حذف جميع الصفوف بأمر واحد، وذلك باستخدام الطريقة 

SelectedTable.Rows.Clear()

  

  .ه من الموضوع التاليويجب مالحظة أنه عند حذف الصفوف بهذه الطريقة، فإنه ال يمكننا التراجع عن عملية الحذف إطالقًا، وهذا ما سنفهم
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Batch Processingالدفعات / معالجة الحزم 

األمر للوهلة األولى جيد ورائع، ولكن لهذا النظام جميع العمليات التي قمنا بها سابقًا هي عمليات مباشرة تتم على سجالت الجدول وحقوله، 

  .التراجع عن أي عملية والرجوع إلى الحالة السابقةعيوب منها عدم القدرة على استرجاع قيم سابقة للحقول، وال يمكن 

ADO.NET وهذه ! يوفر مزايا جديدة بحيث يمكننا عمل تغييرات على عدة سجالت، وبعدها نقرر هل نطبق هذه التغييرات أم نتجاهلها

  . معالجة الحزم أو الدفعات: الطريقة تسمى

  :إحداث التغييرات التي نريد، وعندما نكون جاهزين لتطبيق هذه التغيراتولالستفادة من هذه الطريقة في المعالجة، ببساطة نقوم ب

 نستخدم الطريقةAcceptChanges Method التابعة للـDataTable ليتم تطبيق التغييرات وتحديث بيانات الجدول.  

 أو نستخدم الطريقةRejectChanges Method  لرفض التغييرات غير المحفوظة والحفاظ على بيانات الجدول كما هي دون

  .تغيير

  

أو  AcceptChangesيدعم هاتين الطريقتين، ولكن استخدام  DataRowفكل . DataRowsيمكن تطبيق هاتين الطريقتين حتى على الـ

RejectChanges  على الجدول بأكمله أفضل من استعمالهما مع كل صف على حدة، ألنه سيتم الدوران على كافة الصفوف التي حدث بها

  ).RejectChangesفي حال استعمال (أو رفض التغييرات ) AcceptChangesفي حال استعمال (التغيير وتطبيقها 

SelectedTable.AcceptChanges()
SelectedTable.RejectChanges()
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Row Stateحالة الصف 

بحفظ النسخة األصلية والنسخة المعدلة لكافة الحقول التي يحتويها هذا الصف،  ADO.NETفي أثناء إجراء التغييرات على الصف، يقوم 

 ADO.NETل يفع. أو المحذوفة من الجدول، بحيث يمكن أن نعود للنسخة األصلية حين الحاجة/وكذلك بمراقبة وتحديد الصفوف المضافة و

لكل صف على حدة، والتي تحتمل  DataRow.RowStateكل ذلك من خالل حفظ حالة كل حقل لكل الصفوف ويتم تحديث قيمة الخاصية 

  :إحدى القيم التالية

DataRowState.Detached : وهي الحالة االفتراضية ألي صف لم يتم إضافته بعد إلىDataTable.  

DataRowState.Added : وهي حالة كل صف تم إضافته إلىDataTable بحيث لو استعملنا . ولكن لم تأكيد اإلضافة

RejectChanges يتم حذفها فورًا.

DataRowState.UnChanged : وهي الحالة االفتراضية ألي صف موجود مسبقًا بالجدول ولم تتم عليه أي عملية تعديل منذ

وهي الحالة االفتراضية أيضًا لكافة السجالت التي تم إنشاؤها . AcceptChanges Methodآخر مرة تم فيها استدعاء الطريقة 

.NewRowمن خالل الطريقة 

DataRowState.Deleted : الصفوف المحذوفة ال يتم إزالتها فعليًا من الجدول إلى أن يتم استدعاء الطريقةAcceptChanges ،

.صيةبل يتم تأشيرها على أنها ستحذف من خالل هذه الخا

DataRowState.Modified : أي صف تم تعديل حقوله بأي طريقة يؤشر على أنهModified.

  

و  Rows.Removeففي كل مرة نقوم بإضافة أو تعديل صف، يتم تحديث حالته فورًا، على عكس عملية الحذف من خالل 

Rows.RemoveAtتحديث الحالة على نفس المنوال، ألنه يتم حذف  ، فإنه يحدث التفاف حول نظام تتبع حاالت السجالت هذا، وال يتم

  .الصفوف مباشرة، وال يجعلها تخضع لنظام معالجة الحزم

، فهي ال Rows.RemoveAtأو /و Rows.Removeعوضًا عن  DataRowالتابعة للـ Delete Methodولحل هذه المشكلة، نستعمل الطريقة 

، أو التراجع عن AcceptChangesوبالتالي نستطيع تأكيد الحذف من خالل الطريقة  ،Deletedتقوم بحذف الصفوف، بل بتغيير حالتها إلى 

  .RejectChangesالحذف من خالل 

TheRow.Delete()
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= فإن يتم حذف كافة السجالت التي حالتها  DataRowأو  DataTableأو  DataSetسواء من خالل  AcceptChangesعند استدعاء الطريقة 

Deletedعديالت التي حصلت على السجالت األخرى بحيث تحل القيم الجديدة ، وتطبيق التCurrent Values  محل القيم األصليةOriginal 

Values.  

، وتعطى باقي السجالت الحالة Added= ، فإنه يتم حذف كافة السجالت التي حالتها RejectChangesأما عند استدعاء الطريقة 

Unchanged وتلغى التعديالت التي حصلت على السجالت األخرى بحيث تحل القيم األصلية ،Original Values  محل القيم الجديدة

Current Values.  
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DataRowوظائف أخرى للـ

  :، مهمة تلك الوظائف هي ضبط حالة الصف مثل DataRowهناك بعض الوظائف اإلضافية التي لم أذكرها عند حديثي عن الـ

  .Addedإلى  DataRowللـ DataStateتقوم بتغيير الـ:SetAddedالوظيفة

Dim tblItems As New DataTable("Items")

Dim column As New DataColumn("id", GetType(System.Int32))
column.AutoIncrement = True
tblItems.Columns.Add(column)
column = New DataColumn("item", GetType(System.String))
tblItems.Columns.Add(column)

tblItems.PrimaryKey = New DataColumn() {tblItems.Columns(0)}

Dim NewRow As DataRow
NewRow = tblItems.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 1

.Item("item") = "Milk"
End With

With tblItems
.Rows.Add(NewRow)
.AcceptChanges()
.Rows(tblItems.Rows.Count - 1).SetAdded()

End With

  .Modifiedإلى  DataRowللـ DataStateتقوم بتغيير الـ:SetModifiedالوظيفة

Dim tblItems As New DataTable("Items")
Dim column As New DataColumn("id", GetType(System.Int32))
column.AutoIncrement = True
tblItems.Columns.Add(column)
column = New DataColumn("item", GetType(System.String))
tblItems.Columns.Add(column)
tblItems.PrimaryKey = New DataColumn() {tblItems.Columns(0)}

Dim NewRow As DataRow
NewRow = tblItems.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 1

.Item("item") = "Milk"
End With
With tblItems

.Rows.Add(NewRow)

.AcceptChanges()

.Rows(tblItems.Rows.Count - 1).SetAdded()
End With
With tblItems

.Rows(0).Item("item") = "Cheese"

.AcceptChanges()

.Rows(0).SetModified()
End With
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  Row Versionsُنسخ الصف 

يحتفظ بنسخ متعددة لكل صف حتى  ADO.NETعند إجراء التعديالت والتغييرات سواء إضافة أو حذف أو تعديل في بيانات الصفوف، فإن 

  .ولو تم تغيير قيمة حقل واحد فقط

DataRowVersion  

  :ويحتمل إحدى القيم التالية

DataRowVersion.Original : يعني االحتفاظ بالقيم األصلية للحقول منذ آخر استدعاء للطريقةAcceptChanges وال يشمل ،

  .الصفوف الجديدة

DataRowVersion.Porposed :هذه النسخة ال تتوفر حتى يتم البدء .  يعني أن قيمة حقل ما تغيرت، ولكن لم يتم تأكيد التغيير

  .Originalغييرات، تتحول القيمة إلى بعد تأكيد الت. في عملية تعديل قيمة الحقل

DataRowVersion.Current : يعني أن التعديل جاٍر اآلن، وعند تأكيده، تتحول القيمة إلىOriginal.  

DataRowVersion.Default :فالنسخة التلقائية للـ . يعني النسخة التلقائية للصفAdded وModified وUnchanged  هي

Currentللـ ، والنسخة التلقائيةDeleted  هيOriginalوالنسخة  التلقائية للـ ،Detached  هيProposed.  

  .هي حاالت الصفوف Detachedو  Deletedو Unchangedو Modifiedو Addedحيث 
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  فحص التغييرات الطارئة على محتويات جدول

قلُت سابقًا أنه عند استعمال نظام معالجة الحزم، وفي حال حدث تغيير في الجدول، ال يتم تطبيق التعديالت إال عند استدعاء الطريقة 

AcceptChanges Method . وبالتالي فالتغييرات تبقى معلقةpending  إلى (حتى تطبيقها أو تجاهلها وإرجاع الجدول إلى سابق عهده

  :وقلُت أن عملية تتبع الصفوف تتم عن طريق). آخر مرة AcceptChangesء حالته عند استدعا

 كل صف يحتوي على"RowState "وهي إحدى الحاالت :Detached وAdded وModified وDeleted وUnchanged.  

كل صف تم تغيير محتوياته يتضمن ُنسخًا مختلفة للصفوف  :Original وProposed وCurrent وDefault.  

  

  ما إذا كان هناك تغيير في الصفوفمعرفة 

فإن هناك تغيير حدث على بعض الصفوف  True، ذات قيمة منطقية، إذا ساوت HasChanges: هي DataSetتتبع الـ Methodهناك طريقة 

السترجاع مصفوفة تحتوي على  DataTableأو للـ/و DataSetالتابعة للـ GetChangesوفي تلك الحالة يمكن استدعاء الطريقة . أو كلها

ومن نافلة القول أنه يجب . مملوء بالصفوف المتغيرة فقط DataTableأو  DataSetالصفوف المتغيرة، وهذه المصفوفة هي بمثابة 

  !.، وإال فلن نتحصل على أي صفAcceptChangesقبل تطبيق التغييرات باستخدام الطريقة  GetChangesاستدعاء الطريقة 

  DataSetع الصفوف المتغيرة من استرجا) أ

  :وملئها بالصفوف المتغيرة DataSetوهنا نقوم بإنشاء 

Dim changedRecords As DataSet = dataset1.GetChanges()

  DataTableاسترجاع الصفوف المتغيرة من ) ب

  :وملئه بالصفوف المتغيرة DataTableوهنا نقوم بإنشاء 

Dim changedRecordsTable As DataTable = Customers.GetChanges()

  )النسخة(استرجاع الصفوف المتغيرة بحسب نوعية التغيير ) ج

  :كبارامتر  GetChangesوهنا نرسل نوع اإلصدارة إلى الطريقة 

Dim addedRecords As DataSet = dataset1.GetChanges(DataRowState.Added)
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DataTable Relationsالعالقات بين الجداول

ويمكن بعد ذلك استعراض العالقة  من خالل بعض الحقول المشتركة،متعددة الجداول، يمكن الربط بين جدول وأكثر،  DataSetفي الـ

  .ومعرفة السجالت المرتبطة ببعضها البعض

  .لكي نربط جدولين، نحتاج لمصفوفة من األعمدة المشتركة  بين الجدولين، واسم لهذه العالقة

Dim Customers As New DataSet("Customers")
Dim tblItems As New DataTable("Items")

' Add two columns to the table:
Dim column As New DataColumn("id", GetType(System.Int32))
column.AutoIncrement = True
tblItems.Columns.Add(column)

column = New DataColumn("item", GetType(System.String))
tblItems.Columns.Add(column)

' Set primary key column.
tblItems.PrimaryKey = New DataColumn() {tblItems.Columns(0)}

Dim NewRow As DataRow
NewRow = tblItems.NewRow

With NewRow
.Item("id") = 1
.Item("item") = "Milk"

End With

With tblItems
.Rows.Add(NewRow)
.AcceptChanges()

End With
Customers.Tables.Add(tblItems)

' -----------------
Dim tblOrders As New DataTable("Orders")
Dim Orderscolumn As New DataColumn("id", GetType(System.Int32))
tblOrders.Columns.Add(Orderscolumn)

Orderscolumn = New DataColumn("RequestedQuantity", GetType(System.Double))
tblOrders.Columns.Add(Orderscolumn)

NewRow = tblOrders.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 1

.Item("RequestedQuantity") = 200
End With

With tblOrders
.Rows.Add(NewRow)
.AcceptChanges()

End With
Customers.Tables.Add(tblOrders)
Dim CustOrders As DataRelation = Customers.Relations.Add("CustOrders", _ 
Customers.Tables("Items").Columns("id"), Customers.Tables("Orders").Columns("id"))



  DataTable  

  35  

  

: مالحظات

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................       

 tblOrdersوتم إضافة بعض السجالت له، وتم إضافة الجدول  tblItems، وتم تعريف جدول باسم DataSetففي الكود السابق تم تعريف 

  .وإضافة سجل واحد

  :في الجدولين من خالل الكود idوتم إنشاء العالقة بينهما من خالل الربط بين الحقلين 

Customers.Relations.Add("CustOrders", Customers.Tables("Items").Columns("id"), _ 
Customers.Tables("Orders").Columns("id"))

  

وبصيغة أخرى، فإن كل سجل  .، تحتفظ بداخلها كافة السجالت المرتبطة ببعضهاCustOrdersوبالتالي نتج عن تنفيذ الكود عالقة باسم 

  .tblOrdersمرتبطين به في جدول ) أبناء(له ما يقابله من  tblItemsفي الجدول 

  !األمر، أنه لو حذفنا السجل المشترك من الجدول األول، سيتم حذفه أيضًا من الجدول المرتبط بهوالممتع في 

Customers.Tables("Items").Rows(0).Delete()
Customers. AcceptChanges()
MsgBox(tblOrders.Rows.Count)

  

  :وتجربة تنفيذ السطر التالي ) dgvCustomersباسم (على الفورم DataGridViewويمكن التحقق من ذلك بوضع 

dgvCustomers.DataSource = tblOrders

  

: ، ونسميهماDataGridViewمن  2عدد  Form، نضع على الـ2010ولكي نفهم المزيد، نقوم بإنشاء مشروع جديد في فجول بيسك 

dgvItems وdgvOrders.  

  :System.Dataنستدعي فضاء األسماء 

Imports System.Data

  :قسم التعريفات نكتبفي 

Dim Customers As New DataSet("Customers")
Dim tblItems As New DataTable("Items")
Dim tblOrders As New DataTable("Orders")
Dim CustOrders As DataRelation

  

  :كما يلي tblItemsونقوم بكتابة روتين إلنشاء أعمدة الجدول 
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Private Sub Create_tblItems()
Dim column As New DataColumn("id", GetType(System.Int32))
column.AutoIncrement = True
tblItems.Columns.Add(column)

column = New DataColumn("item", GetType(System.String))
tblItems.Columns.Add(column)

tblItems.PrimaryKey = New DataColumn() {tblItems.Columns(0)}
  

  :في السطور السابقة قمنا بتعريف األعمدة، واآلن نقوم بإنشاء صفوف جديدة وضبط قيم أعمدتها

Dim NewRow As DataRow
NewRow = tblItems.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 1

.Item("item") = "Milk"
End With
With tblItems

.Rows.Add(NewRow)

.AcceptChanges()
End With

NewRow = tblItems.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 2

.Item("item") = "Cheese"
End With
With tblItems

.Rows.Add(NewRow)

.AcceptChanges()
End With

NewRow = tblItems.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 3

.Item("item") = "Butter"
End With

With tblItems
.Rows.Add(NewRow)
.AcceptChanges()

End With

  :Customersالمسماة  DataSetإلى الـ tblItemsواآلن نضيف الجدول 

Customers.Tables.Add(tblItems)
End Sub

  :وصفوفه tblOrdersوبنفس الطريقة نكتب روتين إلنشاء أعمدة الجدول 

Private Sub Create_tblOrders()
Dim Orderscolumn As New DataColumn("id", GetType(System.Int32))
tblOrders.Columns.Add(Orderscolumn)

Orderscolumn = New DataColumn("RequestedQuantity", GetType(System.Double))
tblOrders.Columns.Add(Orderscolumn)

Dim NewRow As DataRow
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NewRow = tblOrders.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 1

.Item("RequestedQuantity") = 200
End With
With tblOrders

.Rows.Add(NewRow)

.AcceptChanges()
End With

NewRow = tblOrders.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 2

.Item("RequestedQuantity") = 150
End With
With tblOrders

.Rows.Add(NewRow)

.AcceptChanges()
End With

NewRow = tblOrders.NewRow
With NewRow

.Item("id") = 2

.Item("RequestedQuantity") = 75
End With

With tblOrders
.Rows.Add(NewRow)
.AcceptChanges()

End With
Customers.Tables.Add(tblOrders)
End Sub

  :نكتب Formحدث التحمل للـوفي 

Create_tblItems()
Create_tblOrders()

CustOrders = Customers.Relations.Add("CustOrders", Customers.Tables("Items").Columns("id"), 
Customers.Tables("Orders").Columns("id"))

dgvItems.DataSource = tblItems

  

األول والثاني تم استدعاء روتينات إنشاء أعمدة الجداول وصفوفها، ثم إنشاء  عالقة تربط بين الجدولين وكما نالحظ، في السطرين 

  .DataSetإلى الـ) أي العالقة(وإضافتها 

  .dgvItemsالمسماة  DataGridViewكمصدر لبيانات الـ tblItemsوفي السطر األخير تم اعتماد الجدول 
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  :ونكتب فيه DoubleClickنقرتين ونختار الحدث  dgvItemsالمسماة  DataGridViewواآلن، ننقر الـ

Dim selectedItemOrders As New DataTable
Dim Orderscolumn As New DataColumn("id", GetType(System.Int32))
selectedItemOrders.Columns.Add(Orderscolumn)

Orderscolumn = New DataColumn("RequestedQuantity", GetType(System.Double))
selectedItemOrders.Columns.Add(Orderscolumn)

' -------------------------------------------------------
Dim ReturnedRows() As Data.DataRow
Dim Search As Integer = CInt(dgvItems.SelectedRows(0).Cells(0).Value)
Dim ReturnedRowsCount As Integer
ReturnedRows = Customers.Relations("CustOrders").ChildTable.Select("id=" & Search & "")

ReturnedRowsCount = ReturnedRows.Length
If ReturnedRowsCount > 0 Then

For i As Integer = 0 To ReturnedRows.Length - 1
Dim NewRowInResult As DataRow
NewRowInResult = selectedItemOrders.NewRow
With NewRowInResult

.Item(0) = ReturnedRows(i).Item(0)

.Item(1) = ReturnedRows(i).Item(1)
End With
selectedItemOrders.Rows.Add(NewRowInResult)
selectedItemOrders.AcceptChanges()

Next
End If
dgvOrders.DataSource = selectedItemOrders

  

األولى، وعند النقر المزدوج على أحدها، يتم عرض الطلبيات المقابلة له في  DataGridViewفكرة التطبيق أنه يتم عرض األصناف في الـ

  .الثانية DataGridViewالـ

السجل المختار، فنقوم بإنشاء األعمدة التي يتكون منها في الكود السابق، نقوم بتعريف جدول جديد ليحمل كل السجالت المرتبطة ب

.RequestedQuantitو  id: الجدول وهي

Dim selectedItemOrders As New DataTable
Dim Orderscolumn As New DataColumn("id", GetType(System.Int32))
selectedItemOrders.Columns.Add(Orderscolumn)

Orderscolumn = New DataColumn("RequestedQuantity", GetType(System.Double))
selectedItemOrders.Columns.Add(Orderscolumn)

تقوم بحفظ  ReturnedRowsعند اختيار صنف، نتوقع أن تقابله مجموعة من الصفوف في جدول الطلبيات، ولذلك عّرفنا مصفوفة باسم 

.هذه الصفوف المسترجعة

Dim ReturnedRows() As Data.DataRow
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  :للصنف المختار، ولذلك كتبنا السطر idوعملية اختيار الصفوف تتم عن طريق رقم الـ

Dim Search As Integer = CInt(dgvItems.SelectedRows(0).Cells(0).Value)

  :نحتاج إلى معرفة عددها selectedItemOrdersولكي نضيف الصفوف المسترجعة للجدول 

Dim ReturnedRowsCount As Integer

  

  :وللبدء في العمل، نقوم بفلترة الصفوف المطلوبة

ReturnedRows = Customers.Relations("CustOrders").ChildTable.Select("id=" & Search & "")

  :وإرجاع عدد السجالت المسترجعة

ReturnedRowsCount = ReturnedRows.Length

  :أكبر من صفر عددها ، يعنيسجالتتم استرجاع فإذا 

If ReturnedRowsCount > 0 Then
For i As Integer = 0 To ReturnedRows.Length - 1

Dim NewRowInResult As DataRow
NewRowInResult = selectedItemOrders.NewRow
With NewRowInResult

.Item(0) = ReturnedRows(i).Item(0)

.Item(1) = ReturnedRows(i).Item(1)
End With
selectedItemOrders.Rows.Add(NewRowInResult)
selectedItemOrders.AcceptChanges()

Next
End If

  .selectedItemOrdersنقوم بالدوران في مصفوفة السجالت المسترجعة وإضافة كل سجل إلى الجدول 

  .dgvOrdersالمسماة  DataGridViewمصدرًا لبيانات الـ selectedItemOrdersالـوأخيرًا، بعد انتهاء عملية تخزين الصفوف، نجعل 

  



    

  

  

الثالثالباب 

العمليات على قواعد 

البيانات
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العمليات على قواعد البيانات

وفي هذا الباب، سنتقدم بعض الخطوات، وسنتعلم كيفية وجداولها،  DataSetفي البابين السابقين، تعلمنا بعض األمور المتعلقة بالـ

  :األساسيةالتعامل مع قواعد البيانات من حيث العمليات 

اإلضافة.  

البحث.  

العرض.  

التعديل.  

الحذف.

وعند .عرض مثاًال متكامًال للتعامل مع قواعد البيانات أكسس من مايكروسوفتن، ثم ADO.NETتحدث عن بعض ما يتعلق بتقنية سن

التعامل مع األنواع األخرى من إتقانك للتعامل مع قواعد بيانات أكسس من خالل تطبيق فجول بيسك، فإنك ستكون قادرًا بإذن اهللا على 

  .قواعد البيانات بيسر وسهولة، فالفكرة واحدة، والكود ال يكاد يختلف إال في تسميات الكالسات فقط

  

ADO.NET

هي عائلة من التقنيات التي تسمح لنا بالتعامل والتفاعل مع البيانات بطريقة معيارية ومهيكلة في وضع منفصل، بحيث نستطيع التعامل 

المخزنة في وسائط تخزين خارج (، والخارجية )كما في البابين السابقين بيانات أنشئت وخزنت في الذاكرة المؤقتة(لبيانات الداخلية مع ا

  .والملفات النصية وغيرها )وهو موضوع هذا الباب(كقواعد البيانات) التطبيقات

 SQL SERVERأو قواعد بيانات Microsoft Accessالوصول إلى البيانات العالئقية مثل قواعد البيانات  ADO.NETيمكننا من خالل

تتواجد هذه الكالسات في .للوصول إلى مصادر البيانات غير العالئقية أيضًا ADO.NETو يمكننا استخدام. باإلضافة إلى قواعد بيانات أخرى

  .وغيره system.dataًا فضاء األسماء الذي يتضمن أيض system.data.dllملف 
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ADO.NETمكونات 

  :من مكونين أساسيين هما ADO.NETيتكون 

Data providers  DataSet  

Connection

Command

DataAdapter

DataReader  

DataTable

DataRelation  

  

  Data Providersمزّودات البيانات  

البيانات وربطها بالتطبيق، ثم إجراء العمليات المختلفة عليها، واسترجاع وعرض البيانات، وظيفة مزّودات البيانات هي االتصال بقاعدة 

  .DataSetالنتائج المترتبة عن عمليات البحث يتم تخزينها مؤقتًا في .وغير ذلك من العمليات

  :توجد عدة أنواع من المزّودات منها

  الوظيفة  المزود

.NET Framework Data Provider for SQL Server   وما يليه،  7وتوفر اتصاًال بقواعد بيانات سيكول سيرفر من مايكروسوفت بدايًة من اإلصدار

  .System.Data.SqlClientويستعمل الفضاء 

.NET Framework Data Provider for OLE DB وتوفر اتصاًال بقواعد البيانات مثل أكسس من مايكروسوفت، ويستعمل الفضاء

System.Data.OleDb.  

.NET Framework Data Provider for ODBC وتوفر اتصاًال بقواعد البيانات عن طريقODBC ويستعمل الفضاء ،System.Data.Odbc  

  

  .وغير ذلك من مزّودات البيانات

الوصول إلى مصادر البيانات، وإجراء ومما سبق، فإن كل مزّود من مزّودات البيانات يحتوي على مجموعة من الكائنات هي التي تسهل 

  .العمليات عليها، وغير ذلك

  :ومن هذه الكائنات
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  الوظيفة  الكائن

Connection  
  .ينشئ اتصاًال بمصدر بيانات محدد

Commandينفذ أوامر على مصادر البيانات.  

DataReader
  .يستخدم لقراءة البيانات من مصادر البيانات فقط، وال يستخدم للكتابة

DataAdapterيستخدم لتعبئة الـDataSet بالبيانات، وتحديث مصادر البيانات.  

CommandBuilder هو أداة مساعدة للكائنDataAdapterويستخدم في عملية تحديث مصدر البيانات ،.  

.NET Framework Data Provider for OLE DB

، ويمكننا التفريق بينهما ACCDB.، أو الالحقة MDB.نستخدمه عند االتصال بقواعد بيانات أكسس من مايكروسوفت، سواء ذوات الالحقة 

  .من خالل مزّود البيانات

فالمزّود :Microsoft.Jet.OLEDB.4.0  خاص بقواعد البيانات أكسس ذات الالحقةMDB.  

والمزّود :Microsoft.Jet.OLEDB.12.0  خاص بقواعد البيانات أكسس ذات الالحقةACCDB.  

وقبل البدء في استعمال ما سبق، يجب استدعاء فضاء األسماء المناسب لمزّود البيانات لديك، وفي حالتنا هذه، فإن فضاء األسماء الذي 

  : سنستدعيه هو

System.Data.OleDb

:في أول سطر في شاشة الكود نكتب: وطريقة استدعائه كالتالي

Imports System.Data.OleDb

  

.Microsoft.Jet.OLEDBومن اآلن وصاعدًا، يمكننا التعامل مع مزّود البيانات 

  .Microsoft.Jet.OLEDBدعونا اآلن نتطرق لبعض كائنات المزّود 
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Connectionكائن االتصال ) أوًال 

.Connection stringجملة االتصال تعريف ولكي تتم هذه العملية، يجب . تاالتصال بمصدر البيانا يوظيفة هذا الكائن ه

  Connection Stringجملة االتصال 

 Connectionالتابعة لكائن االتصال، وأحدها هو خاصية جملة االتصال  Methods، والوظائف Propertiesهناك العديد من الخصائص 

String والتي تأخذ العديد من البارامترات ،Parameters المزود : أهمهاProvider ومصدر البيانات ،Data Source. المزّود يمكن أن يكون

  .كما عرفنا)في حالتنا(أحد اثنين 

، وموجود students.mdb، فهو مسار واسم ملف قاعدة البيانات، لنفرض أن اسم ملف قاعدة البيانات هو Data Sourceأما مصدر البيانات 

  :، فيكون مصدر البيانات بالشكل التاليCعلى السواقة  studentsداخل المجلد 

Data Source=C:/students/students.mdb

:students.accdbفي حالة كان ملف قاعدة البيانات هو 

Data Source=C:/students/students.accdb

  

  :.Microsoft.Jet.OLEDB.4.0في حالة المزّود وبجمعهما معًا، ينتج لدينا جملة االتصال، والتي ستكون كما يلي

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= C:/students/students.mdb"

  

:Microsoft.Jet.OLEDB.12.0في حالة المزّود و

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.12.0; Data Source= C:/students/students.accdb"

  connectionstrings.com:  وللمزيد عن جمل االتصال، يمكنكم زيارة اِّـوقع التالي
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  OleDbConnectionتعريف كائن االتصال

  .عرفنا في ما سبق جملة االتصال، واآلن نأتي لتعريف كائن االتصال في التطبيق

  :Microsoft.Jet.OLEDB.4.0في حالة المزّود في المكان المناسب نكتب

Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;  Data Source= C:/students/students.mdb")

  :Microsoft.Jet.OLEDB.12.0في حالة المزّود  و

Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.12.0; Data Source= 
C:/students/students.accdb")

  :أن ملف قاعدة البيانات موجود في نفس مجلد التطبيق، كما يلي في حالويمكن التعديل على التعريف السابق، 

Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Application.StartupPath 
& "\ students.mdb")

.Microsoft.Jet.OLEDB.4.0في حالة المزّود 

  أو

Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.12.0; Data Source=" & Application.StartupPath 
& "\ students.accdb")

  .Microsoft.Jet.OLEDB.12.0في حالة المزّود 

  فتح االتصال بقاعدة البيانات

التابعة  Openالوظيفةاآلن، قمنا بتعريف كائن االتصال، وضبط جملة االتصال، فبأمر واحد يمكننا فتح االتصال بقاعدة البيانات باستخدام 

  :لكائن االتصال بالشكل التالي

Con.Open()

  إغالق االتصال بقاعدة البيانات

منها، وبعد القيام بالعمليات المطلوبة على قاعدة البيانات، يجب إغالق بعد نجاح االتصال بقاعدة البيانات، نستطيع استرجاع ما نريده 

  :االتصال بالشكل التالي

Con.Close()
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Connection Stateحالة االتصال 

وفي بعض األحيان، وخاصة عندما يكون التطبيق كبيرًا، وبه الكثير من العمليات على قواعد البيانات، يفترض بنا التحقق من حالة 

.االتصال، هل االتصال مفتوح أم مغلق؟ حتى ال نقع في مشاكل نحن في غنًى عنها

:وبالتالي قبل فتح االتصال نكتب جملة التحقق من حالة االتصال كما يلي

If Con.State = ConnectionState.Closed Then
Con.Open()
Do something
Con.Close()

Else
Do something
Con.Close()

End if

يعني، سنقوم بعمل ما على قواعد البيانات، فنفحص االتصال هل هو مغلق؟ في حالة نعم يتم فتح االتصال والقيام بالعمل وغلق 

  .وإال، أي االتصال مفتوح، فنقوم بنفس العمل ثم نغلق االتصال. االتصال

  



  العمليات على قواعد البيانات  

  47  

  

: مالحظات

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................       

  OleDbDataAdapterالكائن ) ثانيًا 

  .Sql، وجملة Connectionيجب توفير اتصال بمصدر البيانات  DataAdapterلكي يعمل الـو .DataSetوهو الوسيط بين مصدر البيانات والـ

Dim MyDataAdapter As New OleDb.OleDbDataAdapter(SQLstatemant, Connection)

  .التابعة له Fillمن خالل الوظيفة  DataSetوعندئذ يمكن تعبئة جداول الـ

  

  DataAdapterأهم وظائف الـ

  .DataAdapterبالبيانات المسترجعة من الـ DataSetويمكن من خاللها تعبئة جدول في الـ:Fillالوظيفة

MyDataAdapter.Fill(MyDataSet, "TableName")

  

  .Deleteو Updateو Insertبعد إجراء العمليات عليها مثل  DataSetويمكن من خاللها تحديث الـ:Updateالوظيفة

MyDataAdapter.Update(MyDataSet)

  

  

  



  العمليات على قواعد البيانات  

  48  

  

: مالحظات

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................       

  OleDbCommandالكائن ) ثالثًا 

  :ويتم تعريفه في التطبيق كالتالي .وظيفته تنفيذ األوامر على مصدر البيانات

Dim command As New OleDbCommand()

  Commandأهم خصائص الـ

  .يمثل كائن االتصال بمصدر البياناتويمكن من خاللها ضبط أو استرجاع المتغير الذي :Connectionالخاصية

Dim command As New OleDbCommand()
command.Connection = Con

  .متغير يمثل كائن االتصال Conحيث 

  

  .Commandالتي سينفذها الكائن  SQLوهي خاصية نصية يمكن من خاللها ضبط أو استرجاع جملة الـ:CommandTextالخاصية

Dim command As New OleDbCommand()
command.CommandText = "SELECT * FROM Categories ORDER BY CategoryID"

:ل عدة صيغوتحتم.CommandTextويمكن من خاللها ضبط أو استرجاع قيمة تحدد كيفية تفسير الخاصية :CommandTypeالخاصية

 الصيغة إذا تم اختيارCommandType.StoredProcedure:  فيجب أن تكون قيمة الخاصيةCommandType  مساوية السم

  .StoredProcedureالـ

 وإذا تم اختيار الصيغةCommandType.TableDirect:  فيجب أن تكون قيمة الخاصيةCommandType مساوية السم الجدول.  

 وإذا تم اختيار الصيغةCommandType.Text:  فيجب أن تكون قيمة الخاصيةCommandType ارة عن جملة عبSQL.  
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  Commandأهم وظائف الـ

ومن  .على مصدر البيانات، وإرجاع عدد الصفوف المتأثرة بالعمليةالمعطى SQLوتقوم بتنفيذ استعالم الـ:ExecuteNonQueryالوظيفة

عن طريق  DataSetإنشاء قواعد البيانات والجداول ، أو إضافة وتعديل وحذف البيانات دون الحاجة للتعامل مع الـ: مهامها على سبيل المثال

  .وغيرها Deleteو Updateو Insert intoاستعمال الجمل 

Dim command As New OleDbCommand()
command.CommandText = "SELECT * FROM Categories ORDER BY CategoryID"
command.ExecuteNonQuery()

، وتقوم بتحرير المصادر المستعملة من قبل هذا Commandوتستخدم عند االنتهاء من العمليات المجراة بواسطة الـ:Disposeالوظيفة

  .الكائن

Dim command As New OleDbCommand()
command.Dispose()
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  OleDbDataReaderالكائن ) رابعًا 

، ويكون تعريفه Commandفي عمله على الكائن  DataReaderيعتمد الكائن  .وظيفة هذا الكائن هي القراءة فقط من مصدر البيانات

  :في التطبيق بالصورة التالية

Dim command As New OleDbCommand()
With command

.Connection = Con

.CommandType = CommandType.Text

.CommandText = "SELECT * FROM Categories ORDER BY CategoryID"
End With
Dim TheDataReader As OleDbDataReader = command.ExecuteReader

  DataReaderأهم خصائص الـ

  .ويمكن من خاللها استرجاع عدد األعمدة في الصف الحالي:FieldCountالخاصية

MsgBox(TheDataReader.FieldCount)

  .على صفوف أم ال DataReaderوترجع قيمة تتحقق من احتواء الـ:HasRowsالخاصية

MsgBox(TheDataReader.HasRows)

  .أم ال DataReaderوتحدد هل تم إغالق الـ:IsClosedالخاصية

MsgBox(TheDataReader.IsClosed)

  .وتعطي عدد السجالت المضافة أو المعدلة أو المحذوفة:RecordsAffectedالخاصية

MsgBox(TheDataReader.RecordsAffected)
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  :DataReaderأهم وظائف الـ

  .على قراءة السجل التالي DataReaderوتقوم بحث الـ:Readالوظيفة

TheDataReader.Read()

  .DataReaderوتقوم بإغالق الـ:Closeالوظيفة

TheDataReader.Close()

  

  .DataReaderوتستخدم لتحرير المصادر المستعملة من قبل الـ:Disposeالوظيفة

TheDataReader.Dispose()

  

  تنبيه

 إلنشاءDataReader  يجب استدعاء الوظيفةExecuteReader  التابعة للكائنCommand.  

قبل إغالق االتصال يجب إغالق الـDataReader أوًال.  

 إغالق الـيجبDataReader إذا كنت تخطط إلعادة استعمال الـCommand.  

 يمكن استدعاء الخاصيتينIsClosed وRecordsAffected بعد إغالق الـDataReader.  

 بالرغم من أن الخاصيةRecordsAffected  الـ عملتعمل وقتDataReaderإال أنه ينصح بإغالق الـ ،DataReader  قبل

  .ى نتيجة صحيحةاستعمالها للحصول عل
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DataReaderاسترجاع البيانات باستخدام 

، البيانات المسترجعة ستكون مخزنة في ذاكرة احتياطية إلى حين طلب  DataReaderنستطيع استرجاع بيانات للقراءة فقط من خالل 

  .التابعة لهذا الكائن Readعرضها من خالل الوظيفة 

هي التخفيف من استعمال المصادر ألنه يتم قراءة صف واحد من البيانات في كل مرة يتم فيها استدعاء  DataReaderميزة استعمال الـ

  .وبالتالي جْعل التطبيق أكثر سرعة. Readالوظيفة 

ل ن خالوبالتالي نستطيع الوصول إلى قيمة كل حقل م. لقراءة صف من نتيجة استعالم Readالوظيفة استخدام قلت سابقًا أنه نستطيع 

  . تمرير اسمه أو رقم فهرسه

DataSet وDataAdapter 

عرفنا فيما سبق كيفية تعريف كائن االتصال بقاعدة البيانات، وكيفية ضبط وتحديد جملة االتصال، وتمكنا من فتح االتصال وإغالقه، 

تحتاج إلى أن نأخذها من قاعدة البيانات، ثم فالبيانات المخزنة في قاعدة البيانات !.. ولكن هذا ليس نهاية المطاف، فقط هو مجرد البداية

.نضعها في مكان ما، ومن ثم نتعامل معها

ونراها، بل هي  Form، وهي ليست مرئية نضعها على الـحمل نسخًا من البياناتتكذاكرة مؤقتة DataSetتستخدم  ADO.NETتقنية 

أماكن لتخزين جداول البيانات في الذاكرة، وهي مؤقتة، تفقد البيانات أنها  الكتابوقد قلت في بداية . أشياء مخفية تؤدي وظيفتها والسالم

يحتوي على سجالت أو صفوف  DataTableأو أكثر، وكل  DataTableتحتوي على جدول بيانات  DataSetكل . التي تحملها بانتهاء العملية

Rows وكل ،Row  يحتوي على مجموعة من األعمدة أو الحقولColumns.هذه هي الـDataSetماذا عن الـ.. ، ولكنDataAdapterأقول ؟

ال يمكنهما رؤية بعضهما البعض، وال التواصل مع بعضهما البعض إال في وجود  DataSet، والكائن Connectionكائن االتصال : لكم

 SQLاستعالمًا نحن نحدده ، وينفذ Connectionباالتصال بكائن االتصال  DataAdapterفيقوم الـ. DataAdapterوسيط، هذا الوسيط هو 

Statementالـ جدول أو أكثر في ، ونتيجة االستعالم ُتخّزن فيDataSet.  

  .Sql Statement، وجملة استعالم Connectionيجب أن يتوفر اتصال بقاعدة البيانات  DataAdapterوبذا، فإنه لكي يعمل الـ
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Structured Query Language  

  .سيكويل: وُتنطق SQLوتدعى اختصارًا 

ومهمتها األساسية هي االستفسار عن وجود سجالت تطابق ما نبحث عنه، وكذلك القيام بعمليات أخرى كإضافة البيانات وتعديلها وحذفها 

ممتعة هذه اللغة سهلة جدًا، و.فقط، بل تعمل على أكثر أنواع قواعد البيانات المعروفة اآلن ACCESSليس على قواعد بيانات . وغير ذلك

  .نستطيع أن نشّكلها ونطّوعها إلى ما نريد! في آن

  :لو أردنا جلب كافة محتويات جدول معين نكتب: أعطيكم مثاًال

SELECT * FROM TableName

ودوا ولكن المبرمجين تع. هذه اللغة ليست حساسة لحالة األحرف، فيمكننا كتابة أوامرها باألحرف الصغيرة والكبيرة، ال مشكلة على اإلطالق

.بالحروف الكبيرة لتسهيل عملية قراءة الكود ال أكثر Key wordsعلى كتابة الكلمات المفتاحية 

أريد جلب جميع : من فضلك:جميع السجالت، وبذلك فإن الترجمة العربية للسطر البرمجي السابق هي= في الجملة السابقة (*) النجمة 

  أليس كذلك؟.. سهلة.TableNameالسجالت المخزنة في الجدول المسمى 

وترك البعض اآلخر، فمثًال نريد استجالب االسم،  الحقولفي كل وقت، فربما نريد استجالب بعض  الحقولولكننا ال نريد استجالب جميع 

  :، وترك بقية البيانات، فيلزمنا تعديل الجملة السابقة لتكون بالشكل التاليpeopleوتاريخ الميالد، والعنوان من الجدول 

SELECT PName, PBirthDate, PAddress FROM people

ولكن ماذا . فعند تنفيذ االستعالم، نتحصل على قائمة تحمل األسماء وتواريخ الميالد والعناوين لكل المسجلين في هذا الجدول دون استثناء

  :الجملة السابقة لتكون بالشكل التالي؟ نعدل !لو أردنا نفس هذه المعلومات، ولكن لألشخاص الذين يقيمون في مدينة طرابلس فقط؟

SELECT PName, PBirthDate, PAddress FROM people WHERE PCity = “Tripoli”

والتي تأخذ الشرط في الحسبان، وبإمكاننا وضع ما نريد من الشروط ونفصل بينها بكلمات مفتاحية  whereفاستخدمنا الكلمة المفتاحية 

  .ن االستعالمعلى حسب حاجتنا م Orو ANDمثل 

  .، ولكنني سأكتفي بهذا القدر، فما يهمنا سأتكلم عنه بعد قليلSQLمازال الكثير من أوامر لغة 
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في التطبيق DataAdapterو  DataSetتعريف الـ

  :نكتب  DataSetواآلن، لتعريف الـ

Dim MyDataSet as New DataSet

  

:التي يحتاجها، نعرف أوًال جملة االستعالم DataAdapterولتعريف الـ

Dim SQLstatemant As String = "SELECT * FROM TableName"

  

:اآلن، فنكتب DataAdapterويأتي دور الـ

Dim MyDataAdapter As New OleDb.OleDbDataAdapter(SQLstatemant, Con)

  

  .وتم تمرير البارامترات التي تمثل كائن االتصال وجملة االستعالم إليه DataAdapterتم تعريف الـ: وكما نرى في الكود األخير

  بالبيانات DataSetتعبئة الـ

من  DataAdapterالستالمها من الـ DataSetيحمل نتيجة تنفيذ االستعالم، ولكننا ال نراها، وبالتالي يأتي دور الـ DataAdapterاآلن، الـ

، كما DataSetالجدول التابع للـ، واسمDataSetالـ اسم: والتي تحتاج إلى بارامترين اثنين وهما DataAdapterالتابعة للـ Fillخالل الوظيفة 

  :بالكود التالي

MyDataAdapter.Fill(MyDataSet, "GettingRows")

  .MyDataAdapterبالبيانات المسترجعة من  GettingRowsيعني تم تعبئة الجدول 
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  المسترجعة ؟ما عدد السجالت 

  :من خالل الكود التالي DataAdapterيمكن معرفة عدد السجالت التي أرجعها الـ

Dim RowsCount As Integer
RowsCount = MyDataSet.Tables("GettingRows").Rows.Count

  !.لم يرجع أي شيء DataAdapterصفرًا، فإن الـ= RowsCountلو كان 

  ؟ DataSetكيف نصل إلى قيم الحقول في الـ

رقم السجل، واسم الحقل أو رقم : بالبيانات المسترجعة، يمكن الوصول إلى قيمة كل حقل بداللة كل من DataSetبعد االتصال وتعبئة الـ

  .ترتيبه كما هو مخزن في الجدول في قاعدة البيانات

  

  :مثًال كالتالي Pnameل إلى قيمة الحقل ، فيمكن الوصو)صف واحد(تحتوي على سجل واحد  DataSetالجدول في الـلو فرضنا أن 

txtPatientName.Text = MyDataSet.Tables("GettingRows").Rows(0).Item("Pname")

  

أو بداللة رقم الحقل

txtPatientName.Text = MyDataSet.Tables("GettingRows").Rows(0).Item(1)

  فالمثال التالي يعرض ).عدد الصفوف ناقص واحد(بحيث يبدأ العد من الصفر إلى وفي حالة وجود أكثر من سجل، نقوم بعمل حلقة تكرار، 
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  :DataGridViewعلى  DataSetطريقة عرض محتويات الـ

Public Sub LoadPatientsInfo()
Dim LSQL As String = "select * from Patients order by ID"
Dim LAdapter As New OleDbDataAdapter(LSQL, Con)
Dim LDataSet As New DataSet
Dim RowsCount As Integer
Dim i As Integer

dgvPatientList.Rows.Clear()

If Con.State = ConnectionState.Open Then Con.Close()
      Con.Open()
      LAdapter.Fill(LDataSet, "Pats")
      RowsCount = LDataSet.Tables("Pats").Rows.Count
      If RowsCount = 0 Then
    dgvPatientList.Rows.Clear()
       LDataSet.Reset()
       Con.Close()
       Exit Sub
      Else
       dgvPatientList.Rows.Add(RowsCount)

       For i = 0 To RowsCount - 1
  With dgvPatientList
  .Rows(i).Cells(0).Value = LDataSet.Tables("Pats").Rows(i).Item("FileNumber")
  .Rows(i).Cells(1).Value = LDataSet.Tables("Pats").Rows(i).Item("PatName")
  .Rows(i).Cells(2).Value = LDataSet.Tables("Pats").Rows(i).Item("Nationality")
  .Rows(i).Cells(3).Value = LDataSet.Tables("Pats").Rows(i).Item("Address")
  .Rows(i).Cells(4).Value = LDataSet.Tables("Pats").Rows(i).Item("EnteranceDate")
  End With

       Next
       LDataSet.Reset()
       Con.Close()
      End If
End If 'main
End Sub  
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  DataSetتفريغ الـ

:من محتوياتها نكتب DataSetعند اكتمال العمل، والرغبة في تفريغ الـ

MyDataSet.Reset()

  

من محتوياتها، ويجعلها في وضع استعداد لتنفيذ عملية الحقة، وبالتالي أي إشارة إليها بعد هذا الكود يسبب  DataSetوهذا األمر يفرغ الـ

  .DataSetوالمثال السابق يوضح متى نقوم بتفريغ الـ. ألنه ال بيانات فيها بعد اآلن. ظهور أخطاء

  إضافة وتعديل وحذف البيانات

قاعدة البيانات، والتجول بين السجالت المستجلبة، حان الوقت للحديث عن العمليات األساسية  بعد أن عرفنا كيفية البحث واالستعالم في

  .على قواعد البيانات وهي اإلضافة والتعديل والحذف

انات، هي بيانات منفصلة عن قاعدة البي DataSetوقبل المضي قدمًا في هذا الحديث، أود أن ُألفت انتباهكم إلى أن البيانات المخزنة في الـ

تنطبق  DataSet، ولذلك فإن أي عملية ُنجريها على السجالت الموجودة في الـDataSetوأنه ال يوجد اتصال مباشر بين قاعدة البيانات والـ

  .فقط عليها، وال يتم تحديث بيانات قاعدة البيانات إال بعد تجديد االتصال بها وتطبيق التغييرات عليها كما سنرى بعد قليل

  :تان لتحديث البياناتوهناك طريق

عن طريق استخدام الـCommandBuilder مع الـDataAdapter.  

عن طريق استخدام الـCommand .  
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  DataAdapterمع الـ CommandBuilderتحديث البيانات باستخدام الـ

 DataAdapterالتي يتم تحديثها، وال يستطيع الـ DataSetكوسيط بين مصدر البيانات والـ DataAdapterهذه الطريقة تعتمد على الـ

.CommandBuilderتحديث مصدر البيانات إال في وجود عنصر مساعد وهو الكائن 

  :فلندرس الكود التالي معًا

Private Sub SaveMed()
Dim SavSQl As String = "select * from medicine where MedCode='" & txtMedCode.Text & "'"
Dim SavAdapter As New OleDbDataAdapter(SavSQl, Con)
Dim SavDataSet As New DataSet
Dim RowsCount As Integer
Dim dsNewRow As DataRow

If Con.State = ConnectionState.Open Then Con.Close()
     Con.Open()
     SavAdapter.Fill(SavDataSet, "SavingMeds")
     RowsCount = SavDataSet.Tables("SavingMeds").Rows.Count
     If RowsCount > 0 Then

MsgBox(" ًتم تسجیل ھذا الدواء مسبقا", MsgBoxStyle.Critical, " ًعذرا")
SavDataSet.Reset()
Con.Close()
ClearControls()

     Else
dsNewRow = SavDataSet.Tables("SavingMeds").NewRow()
dsNewRow.Item("MedCodeNumber") = txtMedCode.Text
dsNewRow.Item("MedPublicName") = txtPublicName.Text
dsNewRow.Item("MedSientificName") = txtScientificName.Text
dsNewRow.Item("MedCapacity") = txtCapacity.Text
dsNewRow.Item("MedForm") = cmbForm.Text

Dim cb As New OleDb.OleDbCommandBuilder(SavAdapter)
SavDataSet.Tables("SavingMeds").Rows.Add(dsNewRow)
SavAdapter.Update(SavDataSet, "SavingMeds")
SavDataSet.Reset()
Con.Close()
MsgBox("تتم تسجیل الدواء بنجاح", MsgBoxStyle.Information, "شكرًا لك")

    End If
End If
End Sub

، وتقوم باالستعالم عن وجود سجل يحمل نفس الرقم DataAdapterففي البداية قمنا بتعريف جملة االستعالم التي سنستخدمها مع الـ

تم تسجيل هذا : ، فإن وجد السجل، فال نقوم بعملية اإلضافة، ونظهر رسالة تقولtxtMedCode.Textالتسلسلي للدواء والمكتوب في 

المسماة  DataSetصفرًا، وبالتالي فالـ= أما في حالة عدم العثور على هذا السجل، ومعناه أن عدد الصفوف المسترجعة .الدواء مسبقًا

SavDataSet   فارغة، فنقوم بفتح سجل جديد مؤقت، نضع فيه قيم الحقول التي نريدها، ثم نستدعي الوظيفةUpdate  التابعة

  .بالتغييرات الجديدة، وبالتالي تحديث مصدر البيانات DataSet، فيتم تحديث الـOleDbCommandBuilderلـ في وجود ا DataAdapterللـ
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  Commandتحديث البيانات باستخدام الكائن 

، ثم تطبيق ذلك التحديث على مصدر DataSetالـ) من (أو الحذف ) على(أو التعديل ) إلى(هذه الطريقة هي األسهل، فال داٍع لإلضافة 

، بل يمكن عمل كل ذلك مباشرة من خالل استعمال CommandBuilderالذي لن يعمل إال في وجود الـ DataAdapterالبيانات من خالل الـ

  .كما سنرى Commandالكائن 

  إضافة سجل جديد

Private Sub SaveCustomer()
Dim SSql As String = "INSERT INTO Customers (CustomerName, CustomerAddress, _ CustomerPhones) VALUES 
(@CustomerName,@CustomerAddress,@CustomerPhones)"
Dim SCMD As New OleDbCommand

If Con.State = ConnectionState.Open Then Con.Close()
     Con.Open()
     With SCMD

  .Connection = Con
  .CommandType = CommandType.Text
  .CommandText = SSql

  .Parameters.AddWithValue("CustomerName", txtCustomerName.Text)
  .Parameters.AddWithValue("CustomerAddress", txtCustomerAddress.Text)
  .Parameters.AddWithValue("CustomerPhones", txtCustomerPhones.Text)

  .ExecuteNonQuery()
  .Dispose()

     End With
     Con.Close()
End If

End Sub

وكما نالحظ من الكود السابق، نقوم بتعريف جملة االستعالم الخاصة بعملية اإلضافة، وفيها تم تحديد الحقول التي سنقوم بتخصيص 

يحتاج إلى تحديد كائن االتصال، ونوع األمر، وجملة االستعالم، وتم تحديدها  Commandالـ.نفسه Commandقيمها، ثم تعريف الـ

  :وضبطها في الكود

.Connection = Con

.CommandType = CommandType.Text

.CommandText = SSql

:والتي تقبل بارامترين هما AddWithValueبعد ذلك نستدعي الطريقة 

اسم الحقل  

قيمة الحقل  

  :مثال آخر.هذا كل ما في األمر. لتنفيذ األمر وإضافة السجل الجديد إلى قاعدة البيانات ()ExecuteNonQueryوبعد ذلك نستدعي الطريقة  
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  تعديل سجل

Private Sub UpdateCustomer()
Dim SSql As String = "UPDATE Customers SET CustomerName=@CustomerName, CustomerAddress=@CustomerAddress, 
CustomerPhones=@CustomerPhones WHERE ID=" & CustID & ""
Dim SCMD As New OleDbCommand
If Con.State = ConnectionState.Open Then Con.Close()
Con.Open()
With SCMD

.Connection = Con

.CommandType = CommandType.Text

.CommandText = SSql

.Parameters.AddWithValue("CustomerName", txtCustomerName.Text)

.Parameters.AddWithValue("CustomerAddress", txtCustomerAddress.Text)

.Parameters.AddWithValue("CustomerPhones", txtCustomerPhones.Text)

.ExecuteNonQuery()

.Dispose()
End With
Con.Close()
Me.Close()
End Sub

  !.وكما نالحظ، فإن الكود هو نفسه المستعمل في عملية اإلضافة، واالختالف فقط في جملة االستعالم

  Commandالبيانات باستخدام الكائن حذف 

  :، نستطيع حذف البيانات من قاعدة البيانات SQLوبنفس الطريقة، باستثناء تعديالت بسيطة على جملة 

Private Sub DeleteCustomer()
Dim SSql As String = "DELETE FROM Customers WHERE ID=" & CustID & ""
Dim SCMD As New OleDbCommand
If Con.State = ConnectionState.Open Then Con.Close()

Con.Open()
With SCMD

.Connection = Con

.CommandType = CommandType.Text

.CommandText = SSql

.ExecuteNonQuery()

.Dispose()
End With

Con.Close()
Me.Close()
End Sub
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  في العمليات على قواعد البيانات DataCommandو DataAdapterالتداخل بين 

  .DataCommandوالـ DataAdapterمن خالل التعاون بين كل من الـإجراء عمليات اإلضافة والتعديل والحذف نستطيع 

  DataAdapter InsertCommand: أوًال

  :لندرس الكود التالي. اإلضافةوهو خاص بعملية 

Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Library.mdb")
Dim InsertSQL As String = "INSERT INTO books VALUES('Databases','Abubaker Swedan')"
Dim InsertAdapter As New OleDbDataAdapter(InsertSQL, Con)
Con.Open()
With InsertAdapter

.InsertCommand = New OleDbCommand(InsertSQL, Con)

.InsertCommand.ExecuteNonQuery()
End With
Con.Close()
MsgBox("Rows Inserted")

  DataAdapter UpdateCommand: ثانيًا

  :لندرس الكود التالي. التعديلوهو خاص بعملية 

Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Library.mdb")
Dim UpdateSQL As String = "UPDATE books SET BookTitle='Databases', BookAuther='Aziz Omran' WHERE ID=1"
Dim UpdateAdapter As New OleDbDataAdapter(UpdateSQL, Con)
Con.Open()
With UpdateAdapter

.UpdateCommand = New OleDbCommand(UpdateSQL, Con)

.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()
End With
Con.Close()
MsgBox("Rows Updated")

  DataAdapter DeleteCommand: ثالثًا

:لندرس الكود التالي. الحذفوهو خاص بعملية 

Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Library.mdb")
Dim DeleteSQL As String = "DELETE FROM books WHERE ID=15"
Dim DeleteAdapter As New OleDbDataAdapter(DeleteSQL, Con)
Con.Open()
With DeleteAdapter

.DeleteCommand = New OleDbCommand(DeleteSQL, Con)

.DeleteCommand.ExecuteNonQuery()
End With
Con.Close()
MsgBox("Row Deleted")


